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টবসটমল্লাটহর রাহমানীর রাহীম 

ইন্নাল হামদাটলল্লাহ ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু ‘আলা রাসূটলল্লাহ ওয়া ‘আলা আটলটহ ওয়া 

আসহাটবটহ ওয়া সাল্লাম তাসটলমান কাটসরা। 

‘আম্মা বা’আদ... 

১/৭/২০১৬ তত ঢাকার গুলশালন হটল আটিযর্ান তবকাটরলত সংঘটিত হামলায় টনহত হয় ২০ 

টবলদশী নাগটরক, দুই মুরতাদ পুটলশ অটিসার র্ার মলযে একজন কুখ্োত সালাউদ্দীন, ৫ 

আক্রমণকারী ও হটল আটিযর্ালনর একজন কমযচারী। 

জামাতুল বাগদাদী (“আইএস”) তালদর সংবাদ সংস্থা “আমাক্ব” – এর মাযেলম আক্রমণ 

চলাকালীন অবস্থালতই হামলার দায় স্বীকার কলর। 

তবশ টকছু কারলণ গুলশান হামলা অতেন্ত গুরুত্বপূণয। বাংলালদলশর ইটতহালস এটি সবযপ্রথম 

“সন্ত্রাসী” হামলা তর্খ্ালন বিী অবস্থার (Hostage Situation) উদ্ভব হলয়লছ। একই সালথ 

এটি বাংলালদলশর সবযপ্রথম হামলা তর্খ্ালন বোপক ভালব টবলদশী নাগটরক টনহত হলয়লছ। 

সলবযাপটর এখ্লনা পর্যন্ত এটি বাংলালদলশ সংঘটিত সবচাইলত হাই-তপ্রািাইল হামলা র্া টবশ্ব 

টমটিয়ালতও বোপকভালব আললাটচত হলয়লছ। গত প্রায় এক সপ্তাহ যলর গুলশান হামলা 

পটরণত হলয়লছ বাংলালদলশর প্রায় সবযস্তলরর মানুলের আললাচনার মূল তকন্দ্রটবিুলত। ছটিলয় 

পলিলছ বোপক জল্পনা-কল্পনা। টবটচত্র সব বোখ্ো-টবলেেণ এবং েির্ন্ত্র তত্ত্ব ঘুলর তবিালে 
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মুলখ্-মুলখ্, তিসবুক আর অনলাইন টনউজ তপািযালগুললালত। সাযারণ মানুলের মলযে টবরাজ 

করলছ চাপা আতঙ্ক, আশঙ্কা, উলেজনা। সুশীল-শাহবাগী-টনউজ টমটিয়া-আওয়ামী-বাম সকল 

ঝাাঁটপলয় পলরলছ জটিবালদর তশকি অনুসন্ধালন, জটিবাদ দমন করার সম্ভাবে উপালয়র বোখ্ো 

টবলেেলণ। 

বলা র্ায়, গুলশালনর হামলা এমন একটি ঘিনা র্া বাংলালদশলক এক অলথয বদলল টদলয়লছ। 

জটিবাদ, জটি তমাকালবলা, ইসলালমর আদলশযর সালথ তবাঝাপিা, ইসলালমর প্রলে আললাচনা 

– ইতোটদ গুরুত্বপূণয সব তেলত্র এ হামলা কাঠালমাগত পটরবতযন এলন টদলয়লছ। গুলশান 

হামলার আলগর বাংলালদশ আর গুলশান হামলার পলরর বাংলালদশ আর এক হলত পারলব 

না। 

বাংলালদলশর টজহাদ আলিাললনর টদক টদলয়ও গুলশান হামলার, িলািল, প্রটতটক্রয়া, 

পাশ্বযপ্রটতটক্রয়া অতেন্ত গুরুত্ব সহকালর আললাচনার দাটব রালখ্। শুযুমাত্র শারীয়াহর 

মাপকাটঠলত হালাল-হারাম টবচার, টকংবা সমথযন করা না করার প্রেই না, দীঘযলময়ালদ এ 

হামলার ইটতবাচক ও তনটতবাচক টদক টনলয় আললাচনা-টবলেেণ এবং স্বে যারণা থাকািাও 

এ ভূটমর মুজাটহটদলনর জনে গুরুত্বপূণয। অলনক টদক তথলকই বলা র্ায় গুলশান হামলা এমন 

একিা তকস-স্টাটি র্া তথলক টজহালদর বোপালর বাংলালদলশর সাযারণ জনগণ, এটলি সমাজ, 

ও রাষ্ট্র- জটিবালদর প্রটত এ টতনটি তেণীর ভটবেেৎ প্রবণতা ও প্রটতটক্রয়া টক হলত পালর তস 

সম্পলকয যারণা পাওয়া র্ায়। দীঘযলময়ালদ বাংলালদলশর কাজ করলত চাইলল টজহাদ 
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আলিাললনর নীটত টনযযারক, এবং কমযীলদর এ টবেয়গুললা সম্পলকয সটঠক যারণা থাকা 

প্রলয়াজন। 

এ কারলণ টকছু টচন্তা সম্মাটনত ভাইলদর সামলন তুলল যরার তচষ্টা করটছ। মূল আললাচনায় 

পটরষ্কার করা দরকার তর্ র্টদও জামাতুল বাগদাদীলক তালদর তাকটিটর উসুললর কারলণ 

আমরা একটি খ্াওয়াটরজ জামা’আ মলন কটর, তথাটপ আমরা স্বীকার কটর অলনক আন্তটরক 

ভাই এ জামা’আলত তর্াগ টদলয়লছন। এমন অলনক ভাই এ জামা’আলত তর্াগ টদলয়লছন র্ারা 

তালদর তাকটিটর উসুললর সালথ একমত না হললও, শারীয়াহ প্রটতষ্ঠা ও ইসলামী টখ্লািাহ – 

এ পটবত্র যারণাগুললার প্রটত ভাললাবাসার কারলণ জামাতুল বাগদাদীর তনতৃবৃলির সৃষ্ট 

টবভ্রাটন্তর দ্বারা টবভ্রান্ত হলয়লছন। গুলশালন হামলাকারী টনব্রাস ইসলাম, মীর সালমহ মুবালশ্বর 

ও তরাহান ইমটতয়াজ, খ্ায়রুল ইসলাম ও শটিকুল ইসলাম উজ্জ্বললক আমরা এরকম 

আন্তটরক ভাই টহলসলবই মলন কটর, এবং তালদর রূলহর মাগটিরাত কামনা কটর। র্টদ তালদর 

হাত মুসটলমলদর রক্ত তথলক পটরষ্কার হলয় থালক তলব আমরা আশা কটর আল্লাহ তালদর 

টবভ্রাটন্তগত ভুলত্রুটি মাি কলর তদলবন। এবং তালদরলক শুহাদা টহলসলব কবুল করলবন। 

 

 

পর্যাললাচনা 
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“টজহাদ করা হল নতুন বেবসা শুরু করার মলতা। আর আল্লাহ টজহাদলক বেবসাই বলললছন। 

বেবসা শুরু করার আলগ আপনালক তবশ টকছু টবেলয় টচন্তা করলত হলব। আপটন টকন্তু শুযু 

বেবসািা হালাল হলে নাটক এিাই তদখ্লবন না। এিা হল শার’ঈ অংশ। টকন্তু আপনালক 

আলরা কাজ করলত হলব। মালকযি টরসাচয করলত হলব র্ালত কলর আপনার টজটনলসর চাটহদা 

আলছ টক না এিা বুঝলত পালরন। কারণ র্টদও আপনার মূল লেে আল্লাহলক খু্টশ করা ও 

তাাঁর সন্তুটষ্ট অজযন করা, টকন্তু পাশাপাটশ জীটবকা অজযন করাও আপনার লেে। 

তাই আপনালক টচন্তা করলত হলব, টকভালব প্রটিি করা র্ালব। আপনার টচন্তা করলত হলব 

তকান জায়গায় তদাকান টদলল তসিা লাভজনক হলব। টচন্তা করলত হলব কারা আপনার মূল 

তক্রতা হলব, তালদর কালছ টকভালব আপনার পণেলক উপস্থাপন করা তর্লত পালর। টকভালব 

মালকযটিং করলত হলব, মালামাল তপৌছালত হলব। এ টবেয়গুললা আপটন এিালত পারলবন না। 

শুযুমাত্র পণে হালাল হওয়াই প্রটিি করার জনে র্লথষ্ট না। 

এ একই কথা খ্ালি টজহালদর তেলত্র। আপনালক শুযুমাত্র শার’ঈ টদকিা তদখ্লল হলব না। 

কারণ আপটন দুলিা ললেের মলযে তর্লকান একিা চালেন। আপনার একটি লেে হল শাহাদাহ 

অথবা শারীয়াহ প্রটতষ্ঠা। পাশাপাটশ আপনার লেে হল মুসটলম উম্মাহলক অতোচার ও 

টনর্যাতন তথলক রো করা। অথযাৎ এ দুলিা উলদ্দশে টনলয়ই আপনালক কাজ করলত হলব। আর 

তাই আপনালক সামটরক সেমতা, জনবল, বালজি, স্ট্র্োটিটজ, রণলকৌশল, তকান শত্রুর উপর 

আঘাত হানা অগ্রাটযকার পালব – এ সব টকছুই টচন্তা করলত হলব। 
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অথযাৎ তবশ টকছু টবেয় টনলয় আপনালক টচন্তা করলত হলব, টনলজলক প্রে করলত হলব। তকন 

টখ্লািলতর পতন ঘিললা? বতযমালন উম্মাহর রাজননটতক অবস্থা টক? আমালদর দুবযলতার 

কারণ টক? আমরা টক টক অসুটবযায় ভুগটছ? আমালদর পলথ মূল বাযা টক? আমালদর জনে 

সবলচলয় বি হুমটক টক? আমালদর শত্রুলদর মূল শটক্ত টক? তালদর ববটশষ্টে টক? আর এ সব 

টকছুর আললালক শত্রুর টবরুলে সবযাটযক উপরু্ক্ত ও বাস্তবসম্মত স্ট্র্োটিটজ টক? 

এসব টকছু টচন্তা কলরই আপনালক অগ্রসর হলত হলব। কারণ টজহাদ একিা নতুন বেবসা শুরু 

করার মত।” 

শায়খ্ আটতয়াতুল্লাহ আল-টলটব রাটহমাহুল্লাহ [আস সাহাব টমটিয়া] 

শায়খ্ আটতয়াতুল্লাহ আল-টলটব রাটহমাহুল্লাহর উপলরর কথা তথলক একটি মূলেবান মূলনীটত 

আমরা পাটে। টজহালদর তেলত্র নীটত টনযযারন, তকৌশল প্রণয়ন টকংবা তকান টনটদযষ্ট হামলা – 

সকল তেলত্রই, সাটবযক ভালব তর্লকান পদলেলপর পর্যাললাচনার তেলত্র আমালদর দুটি অলের 

টদলক তখ্য়াল রাখ্লত হলব। একটি হল শার’ঈ টদক। অথযাৎ শার’ঈ দৃটষ্টলকাণ তথলক তকান 

পদলেপ হালাল টক না। অনেটি হল, বাস্তব তপ্রোপলির আললালক তকৌশলগত বা স্ট্র্োটিটজক 

টদক। আমরা আশা করলবা এ উসুলটির বোপালর জামাতুল বাগদাদীর সদসে এবং সমথযকরাও 

একমত হলবন, তর্লহতু তারা দাটব কলর থালকন তালদর মানহাজ এবং উসামার মানহাজ 

একই। আর এ শায়খ্ আটতয়াতুল্লাহ তানর্ীম আল-ক্বাইদার একজন শূরা সদসে হলয় শায়খ্ 

উসামার জীবদ্দশায় তদয়া বক্তলবের মাযেলম শায়খ্ উসামা এবং “শায়খ্ উসামার আল-
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ক্বাইদার”-ই অনুসৃত একটি মুলনীটত তুলল যলরলছন। মূলত আমালদর পর্যাললাচনার তেলত্র 

এই মূলনীটতর আললালকই আমরা অগ্রসর হব। 

শার’ঈ ববযতাাঃ 

ইটতমলযে তর্ তথে আমরা জামাতুল বাগদাদী এবং কুিিার টমটিয়া উভয় টদক তথলক তপলয়টছ 

তা র্টদ সটঠক হলয় থালক তলব বলা র্ায় শার’ঈ টদক তথলক এ হামলা হালাল টছল। তর্লহতু 

এ হামলা পটরচাটলত হলয়টছল কাটিরলদর হতো করার উলদ্দশে, এমন একটি স্থালন র্া 

কাটিরলদর, টবলশে কলর কাটির কূিনীটতটবদলদর আনালগানার জনে প্রটসে টছল। এছািা 

হামলাকারীরা বিীলদর মলযে র্ারা কু্বর’আলনর আয়াত টতলাওয়াত করলত সেম হলয়লছন 

তালদর তছাঁলি টদলয়লছন। অথযাৎ এর মাযেলম মুসটলম বিীলদর পৃথক কলর, তারা তালদর 

টনরাপো টদলয়লছন। ইটতপূলবয এ পেটতটি আল-ক্বাইদার শাখ্া আল শাবাব, আল মুরাটবতুন 

এবং AQIM [Al Qa’idah in the Islamic Maghrib] বেবহার কলরলছ। এছািা মুরতাদ 

বাটহনীর হামলা শুরু হবার আলগ হামলাকারীরা মুসটলম বিীলদর টনরাপলদ তবকাটর তথলক 

তবর হলয় র্াবার সুলর্াগ টদলয়লছন। এভালব প্রটতটি তেলত্রই মুসটলমলদর রলক্তর টনরাপো 

তদয়ার তচষ্টা তালদর মলযে পটরলটেত হলয়লছ, র্া প্রশংসনীয় এবং শারীয়াহর সালথ 

সামঞ্জসেপূণয। সাযারণ জামাতুল বাগদাদীর হামলাগুললালত এ ববটশষ্টে পটরলটেত হয় না। এ 

তথলক আলরকটি ইটিত পাওয়া র্ায় হামলাকারীরা সমু্পণয ভালব জামাতুল বাগদাদীর গুলুহ 

দ্বারা আক্রান্ত টছল না। 
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এ হামলার পর একটি প্রে ততালা হলয়লছ আর তা হল – টনহত কাটিররা টছল মুস্তামা’আন 

বা আমান প্রাপ্ত। বাংলালদশ সরকালরর কাছ তথলক টভসা তপলয়ই তারা বাংলালদলশ প্রলবশ 

কলরটছল আর এ টভসা হল আমান বা টনরাপো চুটক্ত র্ার মাযেলম একজন কাটিলরর জান ও 

মাল সুরটেত হয়। এ বোপালর শার’ঈ অবস্থালনর টদলক তাকালল আমরা তদখ্লত পাই- 

“র্ারা কাটিরলদর সালথ ঐকেবে হলয়লছ, টকংবা কুির আইন দ্বারা শাসন করলছ এমন 

মুরতাদ শাসকলগাষ্ঠীর পে তথলক মুসটলম ভূখ্লে প্রলবলশর সময় কাটিরলদর তর্ টভসা এবং 

অনোনে কাগজপত্র প্রদান করা হয় শার’ঈ “আমান” বা টনরাপোচুটক্ত টহলসলব গণে হলব না, 

এবং মুসটলমলদর কালছ এ টভসা তকান শার’ঈ ভালব ববয চুটক্ত টহলসলব গ্রহণলর্াগে না। এ 

চুটক্ত বাটতল কারণ তকান মুরতাদ কখ্নও মুসটলমলদর প্রটতটনটযত্ব করলত পালর না। আর র্টদ 

তস তকান ভুখ্লের তসনাবাটহনীলক টনয়ন্ত্রন কলর, অথবা অনে তকান ভালব ঐ ভূখ্লের উপর 

টনয়ন্ত্রন অজযন করলত সেমও হয় তথাটপ তস র্থার্থ কতৃপে টহলসলব কখ্নই টবলবটচত হলব 

না। 

এ বোপালর শায়খ্ আবদুল ক্বাটদর ইবন আবদুল ‘আর্ীর্ বললনাঃ  

“আজ র্খ্ন তকান কাটির এমন তকান মুসটলম ভূখ্লে প্রলবশ কলর র্া দারুল কুির বা দার 

আর টরদ্দালত পটরণত হলয়লছ, তখ্ন তস (কাটির) ঐ ভূখ্লের কতৃপলের কাছ তথলক টভসা 

গ্রহন কলরই প্রলবশ কলর। আর এ টভসালক ঐ কাটিলরর জনে “আমান” বা টনরাপো চুটক্ত 

টহলসলব গণে করা হলব না র্ার মাযেলম ওই ভূটমলত অবস্থানকালীন সমলয় তার জান ও মাল 
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সুরটেত বলল গণে হলব। কারণ তালক এ আমান বা টনরাপো তদওয়া হলয়লছ ঐ ভূটমর 

কাটির-মুরতাদ শাসক বা শাসক তগাষ্ঠীর পে তথলক, র্ারা শার’ঈ ভালব মুসটলমলদর উপর 

কতৃযপে টহলসলব ববয না।“ [আল জাটম টি তালাদ আল-‘ইলম আশ শরীি, খ্ে ২/৬৫৩] 

[কাটিরলদর রক্ত, সম্পদ ও সম্মান সংক্রান্ত শারীয়াহর মূলনীটত- আত টতবইয়ান 

পাবটললকশন্স] 

সুতরাং বাংলালদলশর মুরতাদ সরকার কতৃযক এসব টবলদশী কাটিরলক তদওয়া টভসা শার’ঈ 

ভালব আমান বলল গণে হলব না। এবং তকান টনরাপো চুটক্ত না থাকার কারলণ এ কাটিরলদর 

রক্ত, সম্পদ ও সম্মালনর বোপালর শারীয়াহর মূলনীটত প্রলর্াজে হলব, অথযাৎ এলদর জান মাল 

ও সম্মান শারীয়াহর দৃটষ্টলকান তথলক সুরটেত নয় (হালাল)। এবং এিা শুযু এ কাটিরলদর 

তেলত্র না বরং বাংলালদলশর অবটস্থত এমন সব টবলদশী কাটির র্ারা তকান রকম শার’ঈ 

ভালব ববয আমান ছািা শুযুমাত্র মুরতাদ সরকালরর কাছ তথলক পাওয়া টভসার টভটেলত এ 

ভূখ্লে অবস্থান করলছ, সকললর তেলত্রই এ একই হুকুম প্রলর্াজে হলব। 

সুতরাং সাটবযকভালব বলা র্ায় এ হামলাটি শার’ঈ ভালব ববয টছল, এবং আল্লাহ সবযাটযক 

জ্ঞাত। 

তকৌশলগত পর্যাললাচনাাঃ 
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এবার আসা র্াক বাস্তব তপ্রোপলির আললালক এ হামলার তকৌশলগত প্রভাব, প্রটতটক্রয়া, 

সিলতা, বোথযতা, ইটতবাচক ও তনটতবাচক টদলকর পর্যাললাচনায়। এলেলত্র তবশ টকছু টদক 

তথলক পর্যাললাচনার অবকাশ আলছ। 

ববটশ্বক টজহালদর তপ্রোপি তথলক পর্যাললাচনাাঃ 

আমরা র্টদ এ হামলায় টনহতলদর টদলক তাকাই তাহলল তদখ্া র্ালে, টনহতলদর মলযে 

ইিাটলর নাগটরক – ৯ 

জাপালনর নাগটরক – ৭ 

ভারলতর নাগটরক – ১ 

বাংলালদশী বংলশাদূ্ভত অোলমটরকান নাগটরক – ১ 

অথযাৎ টনহতলদর অটযকাংশ টছল ইিাটল ও জাপালনর নাগটরক। এখ্ন একটি প্রে ততালা 

এখ্ালন সমীটচন হলব, বাংলালদলশর টজহালদর জনে ইিাটলয়ান ও জাপাটনর্লদর হতো করার 

দীঘযলময়াদী স্ট্র্োটিটজক বা তকৌশলগত উপকাটরতা টক? এ তথলক টক িলািল আসলত পালর 

র্া মুজাটহটদলনর জনে পরবতযীলত উপকারী হলত পালর? এ মূহুলতয বাংলালদলশর তপ্রোপলি 

ইিাটল টকংবা জাপান তকানটিই তকান তকন্দ্রীয় ভূটমকা পালন করলছ না। তালদর উপলরর 

আক্রমলনর তকান সামটরক বা তকৌশলগত িায়দা আপাত ভালব তচালখ্ পলি না। 
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অনেটদলক ববটশ্বক দৃটষ্টভটি তথলক তদখ্ললও একই রকলম িলািল পাওয়া র্ায়। ২০১৬ এর 

জানুয়াটরলতই জাপালনর প্রযানমন্ত্রী টশনলজা আলব তঘােণা কলরটছল “অদূর ভটবেেলত 

আইটসলসর টবরুলে আক্রমলনর তকান পটরকল্পনা জাপালনর তনই”  

[http://time.com/4195411/japan-isis-c…t-shinzo-abe/] 

অনেটদলক র্টদও ইিাটল জামাতুল বাগদাদীর টবরুলে মাটকযন তনতৃত্বাযীন তজালির একটি সদসে 

তথাটপ এ যরলনর হামলা তালদর উপর কলতািা প্রভাব তিললব তা প্রেসালপে। ইটতপূলবয 

২০০৪ এর মাটিদ হামলার পর তেলনর সরকার ইরালক মাটকযন তজাি তথলক টনলজর 

সদসেপদ প্রতোহার কলর তনয়। সুতরাং সটঠক সময়, সটঠক স্থান, সটঠক মাত্রার হামলার 

মাযেলম কাটিরলদর টসোলন্তর উপর প্রভাব তিলা র্ায় এটি প্রমাটনত। টকন্তু টসটরয়া ও 

টলটবয়ালত ইিাটলর এখ্ন তর্ ভূটমকা আলছ তা টক বাংলালদলশ ৯ জন ইিাটলয়ানলক হতো কলর 

বন্ধ করা র্ালব? আল-ক্বাইদা ২০০৪ এ তেলনর রাজযানীর তকলন্দ্র শটক্তশালী তবামা হামলার 

মাযেলম তেনলক বাযে কলরটছল ইরাক রু্লে অংশগ্রহন করা তথলক টপছু হিলত। এ আক্রমলন 

মারা টগলয়টছল প্রায় ১৯২ জন। একই যরলনর িলািল টক বাংলালদলশ ৯ জনলক হতো কলর 

পাওয়া সম্ভব? 

তার চাইলতও গুরুত্বপূণয টবেয় হল, আমাক্ব টনউজ এলজটন্স তথলক হামলার দায় স্বীকার এবং 

হামলাকারীলদর ছটব প্রকালশর সময় গুলশান হামলালক অটবটহত করা হলয়লছ টবটভন্ন তদলশর 

কাটিরলদর উপর হামলা টহলসলব। বাংলালদলশ জামাতুল বাগদাদীর মূল টমটিয়া আত-তামটকন 
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ব্ললগও এ হামলালক বনযনা করা হলয়লছ “টবটভন্ন তদলশর কাটিরলদর উপর ইনটিমাটস হামলা” 

টহলসলব। পাশপাটশ মাথায় রাখু্ন হামলাকারীরা তবকাটরর তভতলর বিীলদর বললটছল মুসটলম 

হলল কু্বর’আন টতলাওয়াত করলত। র্া তথলক তবাঝা র্ায়, হামলার সময় টঠক কারা তবকাটরর 

তভতলর টছল তা হামলাকারীলদর জানা টছল না। 

অথযাৎ এ হামলা আলাদা ভালব ইিাটলয়ান বা জাপাটনজলদর উপর টবলশে ভালব হামলা টছল 

না। বরং টবলদটশ নাগটরকলদর উপর একটি হামলা টছল। হামলাকারীরা এিা জানলতা তর্ এ 

তলালকশালন টনয়টমত টবলদশী নাগটরকরা আসা র্াওয়া কলর, এবং এর টভটেলতই িালগযি 

টহলসলব তারা এ হটল আটিযর্ানলক বাছাই কলর। তকান টনটদযষ্ট তদলশর নাগটরকলদর হতো 

করার উলদ্দশে এ হামলা হয় টন। হামলালত ঘিনাচলক্র ৯ জন ইিাটলয়ান মারা তগলছ। ৯ জন 

ইিাটলয়ালনর জায়গায় এখ্ালন ৯ জন টচটলর নাগটরকও মারা পিলত পারলতা। সকল টদক 

টবলবচনায় বলা র্ায় টনলনাক্ত লেে ও উলদ্দশে অজযলনর জনে জামাতুল বাগদাদী এ হামলাটি 

চালায় – 

১) টশলরানালম দখ্ল করা। বিী দশা সৃটষ্ট হওয়া এবং এ অবস্থা প্রায় ১০ ঘন্টা স্থায়ী হবার 

কারলণ গুলশান হামলার খ্বর খু্ব দ্রুতই টবশ্বজুলি ছটিলয় পলি। শুরু হয় টবশ্ব টমটিয়া এবং 

তসাশোল টমটিয়ালত বোপক আললাচনা। 

২) রমাদ্বান উপললে কাটিলরর টবরুলে জামাতুল বাগদাদীর মুখ্পাত্র টবশ্বজুলি তর্সব 

আক্রমলনর হুটশয়ারী টদলয়টছল তার অংশ টহলসলব বাংলালদলশও কাটিরলদর আক্রমণ করা। 
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৩) সাটবযক ভালব কাটির তদশগুললালক এই বাতযা তদওয়া “আইএস” তালদর সবযত্র হামলা 

করলব। 

৪) বাংলালদলশ টনলজলদর উপটস্থটত তজারাললা ভালব জানান তদওয়া। 

তদখ্া র্ালে এ হামলার তপছলন আঞ্চটলক বা বাংলালদলশর টজহালদর তেলত্র সম্পটকযত টবচার-

টবলবচনার চাইলত জামাতুল বাগদাদীর ববটশ্বক লেে ও উলদ্দশে পূরণ অগ্রাটযকার তপলয়লছ। 

এবং তসই দৃটষ্টলকান তথলক আপাত দৃটষ্টলত সবগুললা তেলত্রই জামাতুল বাগদাদীলক সিল মলন 

হললও, র্টদ আপটন গভীরভালব টবলেেণ কলরন তাহলল তদখ্লত পালবন প্রকৃতপলে এ 

সবগুললা অতেন্ত সামটয়ক টকছু সািলে। ববটশ্বক তপ্রোপলি এ হামলার িলািল দীঘযলময়ালদ 

ততমন তকান িলািল তিললব না। 

এলেলত্র উত্থাটপত আপটের টবপরীলত আটম দুটি উদাহরণ উপস্থাপন করলবা। 

১) জামাতুল বাগদাদীর উলাইয়ো আল জার্াইর 

২) টতউটনটসয়া 

১) উলাইয়ো আল জার্াইর- উলাইয়ো আল জার্াইর বা আললজটরয়ালত “টখ্লািাহর” প্রলদলশর 

তঘােণা আলস তবশ তািাতাটি। ২০১৪ এর তসলেম্বলরই আললজটরয়ার জুনুদ আল টখ্লািাহ 

নালম একটি দল আবু-বাকর আল বাগদাদীলক বাইয়াহ প্রদান কলর। তার দু সপ্তাহ পরই 

তারা এক তেঞ্চ নাগটরকলক অপহরণ করার পর, টচরাচটরত “ইরাকী” কায়দায় তার 
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টশলরালেলদর টভটিও প্রকাশ কলর আন্তজযাটতক পটরমেলল টনলজলদর অটস্তত্ব জানান তদয়। 

টমটিয়ালত এ খ্বরটি বোপকভালব আললাটচত হয়। নলভম্বর ২০১৪ তত আবু বাকর আল 

বাগদাদী, উলাইয়ো আল-জার্াইর গঠলনর তঘােণা তদয়, টকন্তু তার এক মাস পরই আললজটরয় 

টনরাপো বাটহনী এ উলাইয়োর প্রযানলক হতো কলর। পরবতযীলত টনয়টমত হালর এ উলাইয়োর 

শটক্ত খ্বয হলত থালক, তগ্রিতার ও এনকাউন্টালরর কারলণ পরবতযীলত ২০১৫ এর তম-তত 

আললজটরয় টনরাপো বাটহনীর এক অটভর্ালনর পর এ “উলাইয়ো”-টি এক প্রকার টনটিহ্ন 

হলয় র্ায়। র্টদও উলাইয়ো আল জার্াইর টশলরানাম দখ্ল করলত সেম হলয়টছল, অটত দ্রুত 

আন্তজযাটতক পটরমেলল টনলজলদর উপটস্থটত জানান টদলয়টছল তথাটপ তালদর এ দ্রুত গটতর 

উত্থান স্থায়ী হয় টন। 

২) টতউটনটশয়া – ২০১৫ তত জামাতুল বাগদাদী টতউটনটশয়ালত দুটি হাই তপ্রািাইল হামলা 

চালায়। প্রথমটি টছল বালদযা জাদুঘলর হামলা, র্ালত মারা র্ায় ২০ জন টবলদশী পর্যিক। এ 

হামলালত এলক-৪৭ এবং তগ্রলনি বেবহৃত হয়, এবং আক্রমণকারী টছল ৩ জন। একই বছর 

টতউটনটশয়ার সুসা শহলরর িুটরস্ট টরলসালিয হামলায় মারা র্ায় ৩৮ জন টবলদশী পর্যিক। 

হামলাকারী টছল এক জন। দুটি আক্রমণই বোপক আন্তজযাটতক টমটিয়া কাভালরজ তপলয়টছল। 

দুটি হামলার পরই িানা কলয়ক টদন টমটিয়ার টশলরানাম দখ্ল কলর রালখ্ “আইএস”। টকন্তু 

পরবতযীলত টতউটনটশয়ার টনরাপো বাটহনী হািযলাইলন র্াওয়ায় টতউটনটশয়ালত থাকা অটযকাংশ 

“আইএস” তসল পাশ্বযবতযী টলটবয়ালত চলল তর্লত বাযে হয়। ঘিনাগুললা তস সমলয় অতেন্ত 
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চাঞ্চলেকর হললও পরবতযীলত টতউটনটশয়া, ইসলাটমক মাগটরব এবং আন্তজযাটতক পটরমেল 

তকান তেলত্রই এ আক্রমণগুললা তকান দীঘযলময়াদী িল রালখ্টন। 

সুতরাং তদখ্া র্ালে, শুযুমাত্র টশলরানাম দখ্ল করার দীঘযলময়াদী তকান সুিল ববটশ্বক টজহালদর 

তেলত্র তনই। একই কথা গুলশান হামলার তেলত্রও প্রলর্াজে। 

ববটশ্বক টজহালদর তর্ মূল লেোবলী- অোলমটরকা তনতৃত্বাযীন কু্রলসিার তজািলক টবশ্বজুলি 

আক্রমণ কলর বেটতবেস্ত রাখ্া, দীঘযলময়ালদ তালদর আঞ্চটলক অবস্থানলক দুবযল করা, সটহংসতা 

কাটিরলদর ভূটমলত তপৌলছ তদওয়া, তালদর অথযনীটতর েটতসাযন করা, কু্রলসিার অোলমটরকার 

সরাসটর দালাল টহলসলব পুতুল শাসকলগাষ্ঠীর রূপ উলমাচন করার মাযেলম, মুসটলম জনগলণর 

সামলন তালদর মুলখ্ামুটখ্ দাি কটরলয় তদওয়া, মুসটলম টবলশ্ব প্রচটলত শাসন বেবস্থা তথলক 

মুসটলম জনগনলক টবটেন্ন কলর তিলা, সরকার ও জনগলণর মলযে গভীর টবলভদ ও 

টবলরাটযতা বতটর করা, মুসটলম টবশ্বগুললালত ইসলাম ও কুিলরর প্রলে বোপকভালব তমরুকরণ 

– এগুললার তকানটিই গুলশান হামলার মাযেলম তসভালব অটজযত হলে না। 

আঞ্চটলক কমযসূচীর আললালক পর্যাললাচনাাঃ 

ববটশ্বক টজহালদর সাটবযক পটরকল্পনার অংশ টহলসলব গুরুত্বপূণয তকৌশলগত অঞ্চল টহলসলব 

উপমহালদলশর পূবযাঞ্চল টবলশে কলর বাংলালদলশর টজহাদী আলিাললনর তপ্রোপলি গুলশান 

হামলার মূলোয়ন টকভালব হওয়া উটচৎ? এ প্রেটির জবাব তদবার জনে আমালদর দুটি অলের 
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টদলক টদলক তাকালত হলব। একটি হল মনস্তাটত্ত্বক রু্লের ময়দান অনেটি হল সামটরক 

তকৌশলগত পর্যাললাচনা। 

মনস্তাটত্বক ময়দানাঃ  

“মুসটলম টবলশ্বর অটযকাংশ অংলশ তর্ লিাই চললছ তা হল মূলত একটি আদটশযক রু্ে। আর 

এ রু্লের িলািললর উপর টনভযর করলব মুসটলম টবলশ্বর ভটবেেৎ।” 

 

সুতরাং এ মূহুলতয মুসটলম টবলশ্ব একটি আদটশযক রু্ে চললছ। এবং অোলমটরকার টিপািযলমন্ট 

অি টিলিলন্সর চতুমযাটসক প্রটতলবদলনর বক্তবে হল – 

“অোলমটরকা (মুসটলমলদর টবরুলে) এমন একটি রু্লে টলপ্ত আলছ র্া একই সালথ অলের এবং 

আদলশযর। আর এ রু্লে চূিান্ত টবজয় শুযুমাত্র তখ্নই অটজযত হলব র্খ্ন চরমপন্থী আদশয 

বৃহের মুসটলম জনগণ ও চরমপন্থীলদর টনরব সমথযকলদর সমথযন হারালব।” 

অথযাৎ RAND Corporation এবং তপন্টাগলনর মলত, মুসটলম টবলশ্ব আজ একি মনস্তাটত্ত্বক 

রু্ে চললছ। এবং আসললই আজ এরকম একটি রু্ে চললছ। 

[শায়খ্ আনওয়ার আল-আওলাকী, “মনস্তাটত্ত্বক রু্ে”/Battle of Hearts and Minds”] 

পূলবযর অটভজ্ঞতা তথলক একথা েষ্ট তর্ মনস্তাটত্ত্বক রু্লে দীঘযলময়াদী এবং সুদূরপ্রসারী 

িলািল তখ্নই থালক র্খ্ন তস হামলার তপছলন একটি শক্ত তমলসজ থালক, এবং তস তমলসজ 
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সাযারণ মানুলের কাছ পর্যন্ত তপৌঁলছ। কারণ তর্মনিা শায়খ্ আওলাকী রাটহমাহুল্লাহ সহ 

ববটশ্বক টজহালদর উমারাহ ও উলামাগণ বারবার বলললছন, সাটবযক টবচালর মূল রু্লের 

ময়দালনর চাইলতও Battle of hearts & minds – বা মনস্তাটত্ত্বক রু্লের ময়দান অলনক 

তবটশ গুরুত্বপূণয এবং একই সালথ নাজুক। 

আটম আবারও পাঠকলক স্মরণ কটরলয় টদলত চাটে, এ অংলশ তর্ পর্যাললাচনা উপস্থাপন করা 

হলে তা শার’ঈ দৃটষ্টলকান তথলক তকান হামলা ববয বা অনবয হবার সালথ সম্পটকযত না। এ 

পর্যাললাচনাটি হল টবশ্ব কুির ও তাগুত শটক্তর টবরুলে টবশ্ববোপী মুজাটহটদন তর্ দীঘযলময়াদী 

রু্লে টলপ্ত আলছ, তস রু্লের লেে, উলদ্দশে ও বাস্তবতার আললালক, তকান যরলনর হামলা 

দীঘযলময়ালদ টক যরলনর সুদূরপ্রসারী িলািল বলয় আনলত পালর তার একটি মূলোয়ন। 

উদাহরণস্বরূপ অরলোলো হামলার টদলক তাকালনা তর্লত পালর। তদখু্ন অরলোলো হামলার 

তেলত্র শার’ঈ টদক তথলক তর্মন এটি হালাল টছল, ততমটন ভালব বাস্তবায়লনর তেলত্রও এটি 

টছল সিল। এ হামলা মুটমনলদর অন্তরলক প্রশান্ত কলরলছ এবং কাটিরলদর সন্ত্রস্ত কলরলছ। 

সামটয়ক টবচালর এটি অতেন্ত সিল একটি হামলা। র্টদও এ হামলা এখ্লনা পর্যন্ত 

অোলমটরকার মাটিলত সবচাইলত সিল “তলান উলি” বা একাকী মুজাটহলদর হামলা তথাটপ 

টকছু টবেলয় গভীরভালব টচন্তা করা প্রলয়াজন। তর্মন এ হামলার মাযেলম কুিিালরর কালছ টক 

তমলসজ র্ালে? তমলসজ টহলসলব এটি টক খু্ব শটক্তশালী? এটি ববটশ্বক টজহালদর তর্ মুল 

তমলসজ শায়খ্ উসামার সময় তথলক চলল আসলছ এবং র্ার বোপালর সকল মুজাটহটদন এক 
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মত তার সালথ সামঞ্জসেপূণয? মনস্তাটত্ত্বক রু্লের ময়দালন এ হামলার প্রভাব তকমন? আল-

মালাটহম টমটিয়া তথলক অরলোলো হামলার বোপালর ইন্সপায়ার মোগাটর্লনর তর্ টবলশে সংখ্োটি 

তবর হলয়লছ তার টকছু অংশ এখ্ালন উেৃত করটছ- 

“হামলাকারী টনটদযষ্ট কলর একটি সমকাটম নাইিক্লাবলক িালগযি টহলসলব তবলছ টনলয়টছললন। 

র্টদও এযরলনর তলাকলদর হতো করা একটি আবশেক দাটয়ত্ব এবং সাযারণ টিতরাটত টবেয়, 

তথাটপ ভটবেেলত হামলার তেলত্র এমন িালগযি এটিলয় তর্লত পারলল ভাললা তর্খ্ালন 

সংখ্োলঘুরা (Minority- অোলমটরকালত সমকাটমলদর minority group বা সংখ্োলঘু 

সম্প্রদায় টহলসলব গণে করা হয়) থালক। র্ালত কলর টমটিয়া আক্রমলনর মূল উলদ্দশেলক 

মানুলের সামলন ঘুটরলয় টদলত না পালর। তর্মন উমর মটতলনর অপালরশালনর তেলত্র 

অোলমটরকান টমটিয়া কলরলছ। তারা এ হামলালক সমকাটমলদর প্রটত টবলদ্বেগত একটি হামলা 

টহলসলব টচটত্রত কলরলছ। তারা উমর মটতলনর বাবা একটি কথা টনলয় বার বার তসিালক উেৃত 

কলরলছ – উমর সমকাটমলদর ঘৃণা করলতা (তাই তস হামলা কলরলছ) আর জটিবাটদ তকান 

আদশয তার টছল না…এভালব টমটিয়া তচষ্টা কলরলছ এ আক্রমণলক একটি টনটদযষ্ট তেণীর 

অপরাযীলদর প্রটত হামলা টহলসলব টচটত্রত করলত এবং মুল জায়গা তথলক অোলমটরকান 

জনগলণর মলনালর্াগ সটরলয় টদলত।“ [ইন্সপায়ার গাইি – অরলোলো অপালরশান, আল-

মালাটহম টমটিয়া] 
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লেে করুন এখ্ালন হামলার হালাল বা হারাম হবার বোপালর তকান প্রে ততালা হলে না। বরং 

বরকতময় ও সিল একটি হামলা টহলসলব প্রশংসা করার পরই এ কথাগুললা উলল্লখ্ করা 

হলয়লছ। কারণ দীঘযলময়ালদর টজহালদর তেলত্র আমালদর শুযুমাত্র হালাল-হারাম, বা সামটরক 

সািললের টদলক মলনালর্াগ টদললই হলব না। সাহাবালদর রাটদ্বয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন 

তকউ তকউ র্খ্ন মুনাটিক সদযার আবু্দল্লাহ ইবন উবাইলক হতো করলত তচলয়টছল, তখ্ন 

রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص বললটছললন, “তালক তছলি দাও, র্ালত মানুে না বলল মুহাম্মাদ তার সাথীলদর 

হতো কলর।“ রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর কথা তথলক টকন্তু এ ইটিত পাওয়া র্ায় না তর্ আবু্দল্লাহ ইবন 

উবাইলক হতো করা হারাম টছল। টকন্তু তকৌশলগত টদলক তালক হতো করার সম্ভাবে িলািল 

ও প্রটতটক্রয়া এিালনার প্রলয়াজন টছল। এখ্ন তদখ্া র্াক গুলশান হামলার মাযেলম টক তমলসজ 

কাটির, তাগুত ও তালদর অনুসারী সুশীল প্রগটতশীল সমাজ এবং এভূখ্লের মুসটলমলদর 

কালছ র্ালে? 

মূল তর্ তমলসজিী তারা পালে তা হল – কুিলরর কারলণ কাটিরলদর হতো করা হলে। 

জামাতুল বাগদাদীর অটিটশয়াল টমটিয়ালতও বোপারটি কাটিরলদর উপর হামলা টহলসলব 

এলসলছ। সম্প্রটত এ হামলার বোপালর রাক্কা তথলক প্রকাটশত একটি টভটিওলত র্টদও গণতন্ত্র 

তোগ এবং শারীয়াহ কালয়লমর কথা এলসলছ, টকন্তু এর আগ পর্যন্ত এ হামলার বোপালর তর্ 

বক্তবে এলসলছ তার সালথ এিা টঠক সামঞ্জসেপূণয না। একই সালথ হামলার যরনও এমন টছল 

না তর্খ্ালন তাগুত বা গণতাটন্ত্রক রালষ্ট্র তকান প্রটতষ্ঠানলক টনশানা বানালনা হলয়লছ। বরং 
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প্রতীয়মান হয়, হামলার পর এ হামলার কারলণ তর্ টমটিয়া হাইপ বতটর হলয়লছ তসিার সুু্লর্াগ 

টনলয় গণতলন্ত্রর বোপালর বক্তবে তর্াগ করা হলয়লছ। টকন্তু মূল আক্রমলনর উলদ্দশে টছল কাটির 

হতো। প্রে হল মনস্তাটত্ত্বক রু্লের ময়দালন তমলসজ টহলসলব এটি কলতািা শটক্তশালী? এ 

তমলসজ টক সাযারণ মুসটলমলদর টচন্তালক অনুরটণত সেম? বাংলালদলশর মুসটলম জনলগাষ্ঠীর 

কালছ টক এ তমলসজ এবং তার কার্যকারণ তবাযগমে? 

এর সালথ আপটন তুলনা করার তচষ্টা করুন ২০১৩ সালল থাবা বাবার উপর বরকতময় 

হামলার িলািললর। এ হামলাটি এমন টছল র্া সমস্ত বাংলালদলশর ইটতহালসর তমাি ঘুটরলয় 

টদলয়টছল আেটরক ভালবই। তহিার্লতর আলিাললনর সূত্রপাত হলয়টছল থাবা হতোর 

মাযেলমই। শাহবালগর টবটরয়ানী টবপ্ললবর তশলের শুরুিাও হলয়টছল এ অপালরশালনর মাযেলমই। 

একই সালথ টচন্তা করুন অটভটজৎ রালয়র উপর হামলা। এটি টছল এমন একটি হামলা র্া 

আল্লাহর ইোয় বাংলালদলশর ইসলামটবলদ্বেীলদর টভত কাাঁটপলয় টদলয়টছল, তবকায়দায় তিলল 

টদলয়টছল সরকারলক, টচটন্তত কলর তুললটছল অোলমটরকালক, এবং সাযারণ মানুলের কালছ 

পটরষ্কার কলর টদলয়টছল, সরকার, টমটিয়া, অোলমটরকা, সুশীল সমাজ- এরা সবাই আসলল 

ইসলালমর টবপলে ও শালতমলদর পলে অবস্থান টনলে। একই কথা প্রলর্াজে মালউন জুলহাজ 

মান্নান হতো অপালরশালনর তেলত্র। সম্ভবত সবযাটযক টবব্রতকর অবস্থায় সরকার পলি এ 

বরকতময় অপালরশালনর পর। 
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টনহত বেটক্ত অোলমটরকান অোলম্বটসর কমযী, সমকামী, সমকাটমতার প্রচারক, সালবক আওয়ামী 

মন্ত্রী দীপু মটণর আত্মীয়, ইটেয়া ও সুশীল সমালজর টপ্রয়পাত্র – ইতোটদ সবটকছু টমলল 

সরকালরর জনে ”শোম রাটখ্ না কূল রাটখ্” – এমন অবস্থার সৃটষ্ট হয়। একটদলক অোলমটরকার 

চালপ সরকার মুজাটহটদনলক যরলত সটক্রয় ভালব মালঠ নামলত বাযে হয়, অনেটদলক তকৌশলী 

িালগযি টনযযারলণর জনে সরকার সরাসটর টনহলতর পলে টকছু বললতও ভয় তপলত শুরু কলর। 

তর্ কারলণ একই বালকে হতোর টনিার পাশাপাটশ তারা সমকামীতার টনিা জানালতও বাযে 

হয়। হামলার অন দা গ্রাউে বাস্তবায়ন এবং মনস্তাটত্ত্বক ময়দান, উভয় টদলকই এ হামলা টছল 

সমূ্পণয সিল। এবং সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। 

মুসটলম জনগলণর মালঝ প্রটতটক্রয়াাঃ  

মনস্তাটত্ত্বক ময়দালনর আলরকটি গুরুত্বপূণয টদক হল সাযারণ মুসটলম জনগলণর মলযে তকান 

হামলার টক প্রভাব হলে, জনগণ টকভালব এলক মূলোয়ন করলছ, টকভালব তা টজহাদ 

আলিাললনর উপর প্রভাব তিললব বা তিললত পালর ইতোটদ টদক টবলবচনা করা। 

র্টদও সাযারণ জনগলণর ইো অটনোর উপর টভটে কলর মুজাটহটদন তালদর টসোন্ত তনন না 

এবং টজহাদী আলিালনলক সাযারণ মুসটলমলদর অনুগামী করলল এ আলিালন বেথয হলত বাযে 

তথাটপ সাযারণ মুসটলম জনগলণর প্রটতটক্রয়া একটি গুরুত্বপূণয িোক্টর র্ালক টহলসলবর বাইলর 

রাখ্াও সম্ভব না। 
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“(অরাজকতার বেবস্থাপনার পর্যালয়র তেলত্র করণীয়সমূলহর একটি হল) এমন একটি টমটিয়া 

পটরকল্পনা গ্রহন করা র্া প্রটতটি পর্যালয় প্রটতটি হামলার শার’ঈ ও সাযারণ টবলবচনাপ্রসূত 

তর্ৌটক্তকতা তুলল যরলব। টবলশে ভালব এ পটরকল্পনার উলদ্দশে হলব সাযারণ জনগণ (অথযাৎ 

সাযারণ জনগণলক প্রভাটবত করা)…তলব জনগণ এ পুলরা পটরকল্পনালত একটি অতেন্ত জটিল 

উপাদান। কারণ তারাই ভটবেেলত আমালদর সমথযলকর ভূটমকা পালন করলব এবং আমালদর 

টভটে হলব… 

লেে করুন, ‘জনগণ একটি জটিল উপাদান’ বলার অথয টকন্তু এ না তর্ আমরা আমালদর 

আলিালন জনগলণর উপর টনভযরশীল কলর তুললবা। আমরা জাটন তাগুটত শাসন মুসটলম 

জনগলণর মালঝ ও তালদর টচন্তার কাঠালমালত তর্ প্রকৃটতগত টবকৃটত সাযলন সেম হলয়লছ 

তার কারলণ সাযারণ ভালব জনগণ টনভযরলর্াগে না। আমরা এও জাটন টবজয় আসার আলগ 

জনগলণর এ অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব না। একই সালথ এও সতে মুসটলম জনগণলক সমূ্পণযভালব 

উলপো কলর তালদর প্রটতটনটযত্ব করার আশা করাও তবাকাটম। একারলণ টমটিয়া রাজনীটতর 

উলদ্দশে হলব জনগলণর সমথযন ও সহমটমযতা পাওয়া, র্টদ তা সম্ভব না হয় তাহলল টনলদন 

পলে, জনগণলক মুজাটহটদন ও টজহালদর টবরুলে অবস্থান তনওয়া তথলক টবরত রাখ্া।” 

[ইদরাত আল তাওয়াহ্*হুশ, শায়খ্ আবু বাকর আল-নাজী, পৃষ্ঠা ২১] 

শায়খ্ আবু বাকর নাজীর এ বইটির কথা একাটযকবার জামাতুল বাগদাদীর মোগাটর্ন 

“দাটবক্ব’-এই উলল্লটখ্ত হলয়লছ, এবং তারা একাটযকবার দাটব কলরলছ এ বইটিলত উলল্লটখ্ত 
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মুলনীটতসমূহ তারা অনুসরণ কলর। সুতরাং র্টদও জামাতুল বাগদাদীর পে তথলক 

একাটযকবার অপবাদ তদওয়া হলয়লছ ক্বাইদাতুল টজহাদ সাটবযক ভালব এবং বাংলালদলশ 

ক্বাইদাতুল টজহালদর শাখ্া “জনটপ্রয় টজহালদর মুখ্ালপেী” তথাটপ এ কথা সুেষ্টভালব 

প্রমাটনত সাযারণ মুসটলমলদর প্রটতটক্রয়ার টদলক লেে রাখ্ার মূলনীটতটি নবউদ্ভাটবত তকান 

টবেয় নয়, এবং এ নীটতর বোপালর জামাতুল বাগদাদীও একমত তপােণ কলর। তলব তালদর 

বুটে ও টচন্তাগত সীমাবেতার কারলণ হয়লতা তবটশরভাগ তেলত্রই তারা এ মূলনীটতসমূহ 

সটঠক ভালব অনুযাবন ও বাস্তবায়ন করলত সেম হয় না, তলব টনলজলদর এ সীমাবেতার 

কারলণ ক্বাইদাতুল টজহাদলক তদাোলরাপ করা একান্তই অনুটচত। 

র্াই তহাক, সাযারণ মুসটলম জনগলণর সমথযন, সহমটমযতা, টনলদনপলে তালদর টজহাদ 

টবলরাটযতা তথলক টবরত রাখ্ার র্থাসম্ভব তচষ্টা তর্ করা উটচৎ – এ নীটতর বোপালর ক্বাইদাতুল 

টজহাদ ও জামাতুল বাগদাদী উভলয়ই একমত। এ নীটতর আললালক র্টদ আমরা গুলশান 

হামলার প্রটতটক্রয়ালক টবলেেণ করলত র্াই তাহলল টঠক টক যরলনর িলািল আমরা তদখ্লত 

পাটে? 

এ হামলার বোপালর সাযারণ মানুলের মলযে প্রটতটক্রয়া টক? র্ারা টজহাদ সমথযক (র্টদও 

টনটিয়) টহলসলব পটরটচত তালদর মালঝ এ প্রটতটক্রয়া টক? এ হামলার পর জনমানুলের মালঝ 

জাতীয়ভালব তর্ আললাচনা শুরু হলয়লছ, তসখ্ালন তকান টবেয়গুললা প্রাযানে পালে? তকান 

টবেয়গুললা সবযাটযক তিাকাস পালে?  
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আমরা তদখ্লত পাটে সবলচলয় তবটশ তর্ টবেয়টি উলঠ আসলছ তা হল হামলাকারীলদর 

বেটক্তগত পটরচয় এবং তালদর পটরবালরর আথয-সামাটজক বোকগ্রাউে। তর্খ্ালন মূল তিাকাস 

থাকা উটচৎ টছল ইসলাম বনাম যমযটনরলপেতা, শারীয়াহ বনাম গণতন্ত্র, ইসলামটবলদ্বেী বনাম 

মুসটলম – এযরলনর টবতকযগুললার টদলক তসখ্ালন আললাচনার তকন্দ্রটবিুলত চলল এলসলছ 

“ভাললা ভাললা পটরবালরর সদসেরা জটি হলয় র্ালে”, ‘উচ্চ টশটেত তজনালরল লাইলনর 

রু্বকরা উগ্রপন্থার টদলক ঝুাঁকলছ”, “মািাসা টশটেত বনাম তজনালরল লাইন তথলক ইসলাম 

পালন করলত আসা রু্বক” – এরকম টবটভন্ন টবেয়। 

অথচ প্রলয়াজন টছল “ইসলাম বনাম কুির” এ সহজ সমীকরলণ সমগ্র আললাচনালক তিলা। 

র্ালত কলর সাযারণ মুসটলম জনগলণর টচন্তালক টজহালদর সমথযন, সহমটমযতা টকংবা 

টনলদনপলে টজহাদ টবলরাটযতা তথলক টবরত থাকার অবস্থালন টনলয় র্াওয়া র্ায়। টকন্তু সামটরক 

টদক টদলয় সিল হওয়া সলত্ত্বও তকান শটক্তশালী, সুসিত ও সহজলবাযে তমলসজ এ হামলার 

মাযেলম টদলত না পারায় জনগলণর মলযে টবভ্রাটন্ত কাজ করলছ, র্ার সুলর্াগ টনলয় টমটিয়া ও 

সুশীল সমাজ। আললাচনালক আদলশযর টদক তথলক “জটিলদর” বেটক্ত ও সামাটজক পটরচলয়র 

েুি পটরসলর আিলক তিলললছ। পাশাপাটশ এ সুু্লর্ালগ বাম্পার িলন হলে আগাছার মলতা 

গটজলয় ওঠা নানা যরলনর মটস্তষ্কটবকৃত েির্ন্ত্র তত্ত্ব ও তাটত্ত্বকলদর। 

অথচ প্রথম তথলক শুরু কলর এখ্ন পর্যন্ত ববটশ্বক টজহালদর মূল উলদ্দশে হল আদলশযর প্রচার, 

বেটক্তর প্রচার না। চূিান্ত টবচালর একজন উসামা, একজন আইমান, একজন আবু্দল্লাহ 
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আর্র্াম, একজন আনওয়ার আল-আওলাকীও আসলল গুরুত্বপূণয না। গুরুত্বপূণয হল তালদর 

আদশয, লেে ও উলদ্দশে ছটিলয় তদওয়া, এবং উম্মাহলক এ আদলশযর অযীলন একটত্রত করা। 

টকন্তু গুলশান হামলার পর উলটািাই হলে। জটিলদর বেটক্তপটরচয় প্রাযানে পালে, তালদর গল্প 

প্রাযানে পালে, টকন্তু আদলশযর জায়গািা খ্াটল তথলক র্ালে। আদলশযর টদলক মলনালর্াগ র্ালে 

না। আইএলসর তেলত্র বারবার এিা হলয়লছ। তর্মন পোটরলস হামলার পর, অরলোলো হামলার 

পর মলনালর্াগ তগলছ হামলাকারীলদর অতীলতর উপর (র্টদও তা এলকবালরই অনুটচত)। 

টকন্তু অনেটদলক শাটলয এবলদা টকংবা ৯/১১ এর হামলার পর আললাচনা তগলছ এসব হামলার 

শার’ঈ টবলেেণ, সামটরক পর্যাললাচনা, এবং পটিমা টবলশ্বর সালথ ইসলালমর তমাকালবলার 

ভাো টক হওয়া উটচৎ তস আললাচনালত। বোপারিা টকন্তু এমন না তর্ পটিমা টমটিয়া শাটলয 

এবলদা টকংবা ৯/১১ এর হামলার পর হামলাকারীলদর চটরত্রহরণ টকংবা মূল তিাকাস তালদর 

অতীলতর টদলক সরালনার তচষ্টা কলর টন। বরং এিা পটিমা টমটিয়ার টচরাচটরত জঘনে তকৌশল 

র্া তারা মুহাম্মাদ আতা তথলক শুরু কলর তকায়াশী ভাই এবং উমার মটতন, সবার তেলত্রই 

প্রলয়াগ কলরলছ। 

 

তিাৎিা হল ৯/১১ বা শাটলয এবলদার তেলত্র হামলার মাযেলম এমন সুেষ্ট তমলসলজ তদওয়া 

হলয়টছল র্ালত কলর পটিমা টমটিয়ার এ হীন তকৌশল সিল হয় টন। এবং এিাই সতকযতার 

সালথ ও অটযকতর টবলবচনার সালথ হামলার িালগযি টনযযারলনর সিলতা। 
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এ টবচালর, জনগলণর মালঝ প্রটতটক্রয়ার টদক তথলক গুলশান হামলা ততমন তকান িলািল 

টদলত পারলছ না। হো এলত কলর হয়লতা জামাতুল বাগদাদীর টরকু্রিলমলন্টর তেলত্র টকছু 

ইটতবাচক িল আসলত পালর, টকন্তু সামটগ্রকভালব মনস্তাটত্ত্বক রু্লের ময়দালন এটি সিল- 

এমন বলা র্ালে না। 

অনেটদলক এর সালথ তুলনা করুন আনসার আল ইসলাম বা আল-ক্বা’ইদা উপমহালদলশর 

বাংলালদলশর শাখ্ার হামলাগুললার প্রটতটক্রয়ার। সংখ্োয় এবং মাত্রা উভয় টদক টদলয় জামাতুল 

বাগদাদীর হামলার তুলনায় কম হওয়া সলত্ত্বও আনসার আল ইসলালমর হামলাসমূহলক 

জনসাযারলণর মলযে মুজাটহটদলনর প্রটত সমথযন, সহমটমযতা এবং জাতীয় পটরসলর ইসলাম 

বনাম কুির – এ সমীকরলণর টভটেলত তমরুকরলনর তেলত্র বোপকভালব সিলতার স্বীকৃটত 

জনগলণর টদক তথলক ততা বলিই এলসলছ তদশী-টবলদসশী টমটিয়া, তাগুত, এবং তাগুত 

বাটহনীর পে তথলকও। 

 

টনউইয়কয িাইমলস প্রকাটশত এক ইন্টারটভউলত কাউন্টার তিলরাটরর্ম অেে ট্রান্সনোশানাল 

ক্রাইমস ইউটনলির প্রযান মটনরুল টনলজই আনসার আল ইসলালমর এ সিলতার সােে টদলত 

বাযে হলয়লছ। 
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“তারা সতকযতার সালথ তালদর িালগযি টনযযারলনর তচষ্টা কলরলছ র্ালত কলর জনসমথযন আদায় 

করা র্ায়। এবং তারা এলত সিলও হলয়লছ। যমযটনরলপেতালক জনসাযারলনর তচালখ্ প্রেটবে 

করার তেলত্র তারা টবস্ময়কর সিলতা অজযন কলরলছ। 

সাযারণভালব মানুে এখ্ন মলন করলছ তারা র্া কলরলছ টঠকই কলরলছ, এবং ব্লগার, সমকামী 

এবং অনোনে যমযটনরলপেতাবাদীলদর হতো করা অলর্ৌটক্তক টকছু না। 

একই সালথ তারা বাংলালদলশর বতযমান যমযটনরলপে সরকারলকও রেনাত্মক অবস্থালন তঠলল 

টদলত সেম হলয়লছ। র্ার িলল একটদলক সরকার হতোকােগুললার টনিা জাটনলয়লছ, 

অনেটদলক তলখ্ক-ব্লগারলদর আহবান জাটনলয়লছ ইসলালমর সমাললাচনা কলর টকছু না টলখ্লত 

এবং তালদর এই বলল সতকয কলরলছ তর্ “অপ্রাকৃটতক তর্ৌনকলমযর” পলে প্রচারনা চালালনা 

একটি তিৌজদারী অপরায।” 

অবসরপ্রাপ্ত তসনা কমযকতযা তমজর তজনালরল আবু্দর রশীলদর মলত, 

“বাংলালদলশর রাজনীটত যমযটনরলপে বনাম ইসলামপন্থীলত পটরনত হলয়লছ। তর্কারলণ 

সরকার টহলসব কলর পা তিললত বাযে হলে।” [টনউইয়কয িাইমলস প্রকাটশত “Bangladesh 

Says It Now Knows Who’s Killing the Bloggers” ,প্রকাটশত ৮ই জুন, ২০১৬। 

টবস্তাটরত তদখু্ন – http://bit.ly/29mlHny] 
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আর সাযারণ মানুলের কালছ র্টদ এ অপালরশানগুললার বোপালর প্রে করা হয় তলব এক 

বালকে তালদর সকললই এগুললা সমথযন করলব। জনগলণর কালছ পটরষ্কার তকন জুলহার্ বা 

অটভটজৎলদর হতো করা হলে, এবং তারা শুযু সমূ্পণয ভালব এলক সমথযনই কলর না, বরং 

অলনক তেলত্রই এ যরলনর অপালরশালনর পলে টনলজ তথলক তকযও করলছ। 

মনস্তাটত্ত্বক রু্লের ময়দালন তকান তকৌশলটি কালজ লাগলছ আর তকান তকৌশল বেথয তা েষ্ট। 

সামটরক পর্যাললাচনাাঃ  

এবার তদখ্া র্াক টবশ্ববোপী মুজাটহটদন তর্ চতুথয প্রজলমর রু্েলকৌশল [Fourth Generation 

Warfare/Asymmetric War of attrition] বেবহার করলছন তস দৃটষ্টলকান তথলক এ 

হামলার দীঘযলময়াদী িলািল কী কী? 

তমরুকরণ, জনসমৃ্পক্ততা, জনটবটেন্নতা – মুসটলম সংখ্োগটরষ্ঠ ভূখ্েগুললালত টজহাদী 

আলিাললনর তেলত্র সিলতার জনে জনলগাষ্ঠীর মালঝ তমরুকরণ অতেন্ত জরুরী। 

আিগাটনস্তান, টসটরয়া, তসামাটলয়া, ওয়াটর্টরস্তান, ইলয়লমন তর্খ্ালনই আল্লাহর ইোয় টজহাদী 

আলিালন সিলতা তপলয়লছ, একটি শক্ত টভটে গলি তুললত সেম হলয়লছ, প্রটতটি ময়দান 

তথলকই এ সতে বারবার প্রমাটণত হলয়লছ। 

ইসলাম ও কুির, মুসটলম বনাম তসকুেলার, আল্লাহর শাসন বনাম মানুলের শাসন এরকম 

টবটভন্ন তমৌটলক প্রলে এ সকল ভূখ্লের জনলগাষ্ঠীর মালঝ চরম মাত্রায় তমরুকরণ সিলতার 
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সালথ করা সম্ভব হলয়লছ। র্টদও এ তমরুকরণ একটি সামটষ্টক মানটসক প্রটক্রয়া, টকন্তু এ 

মানটসক প্রটক্রয়ার চাটলকা শটক্ত টহলসলব কাজ কলরলছ মুজাটহটদলনর টবটভন্ন সামটরক 

পদলেপ। টবটভন্ন হামলা ও সামটরক-রাজননটতক পদলেলপর টক্রয়া-প্রটতটক্রয়ার মাযেলম এসব 

ভূটমর মুসটলমরা ক্রমান্বলয় শাসক ও শাসন বেবস্থা তথলক টবটেন্ন হলয় মুজাটহটদলনর সালথ 

সমৃ্পক্ত হলয়লছ। 

টবলশে কলর বাংলালদলশ টজহাদ আলিাললনর তেলত্র এ তমরুকরলণর গুরুত্ব অতেন্ত তবটশ। 

কারণ তভৌগটলক ভালব তগটরলা রু্লের জনে মুক্তািন বা তসইি তর্ান (Safe Zone) হবার 

মলতা তকান দুগযম অঞ্চল বাংলালদলশ তনই তর্মনিা অনোনে ময়দালন টছল। একারলণ জনগলণর 

সালথ টমলশ তথলকই মুজাটহটদনলক কাজ করলত হলব। তভৌগটলক তসইি তর্ালনর অনুপটস্থটতলত 

জনগণই মুজাটহটদলনর ঢাল টহলসলব কাজ করলব। আর সটঠকভালব তমরুকরলনর উপরই 

টনভযর করলব টজহাদ আলিালন টক জনটবটেন্ন হলব নাটক জনসমৃ্পক্ততা অজযন করলব। র্টদ 

সটঠক ভালব তমরুকরণ ঘলি তলব তভৌগটলক তসইি তর্ালনর অনুপটস্থটতলতও মুজাটহটদন 

সহলজই চলাচল এবং কার্যকলাপ চাটললয় তর্লত পারলবন। এলেলত্র মুজাটহটদনলক র্টদ আমরা 

মাছ টবলবচনা কটর তলব জনগলণর ভূটমকা হলব পাটনর। 

এ টবেয়টি কুিিার, তাগুত এবং তাগুত বাটহনীও জালন। একারলণই গুলশান হামলার 

পরপরই তারা তজার টদলয়লছ সাযারণ মানুেলক টনলজলদর তাবুলত আনার জনে। র োব প্রযান 

তবনজীর তথলক শুরু কলর সকললই বারবার আহবান কলরলছ, “আপনার সন্তান টনলখ্াাঁজ হলল 
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আইনশৃঙ্খলা রোকারী বাটহনীলক জানান”, “আপনার পটরটচটত কালরা বেবহালর পটরবতযন 

এলল জানান”, “এলাকালত নজর রাখু্ন, কমযস্থলল নজর রাখু্ন” –ইতোটদ। এযরলণর 

আহবালনর তপছলন রু্টক্তটি খু্ব সহজ। তাগুত সরকার খু্ব ভাললা ভালবই তবালঝ, র্টদ 

মুজাটহটদন জনগলণর মালঝ টমলশ থালক তাহলল তালদর কাবু করার তকান সহজ উপায় তালদর 

কালছ তনই। র্টদ তারা শটক্ত প্রলয়াগ কলর তলব জনগণ তালদর টবরুলে চলল র্ালব। টকন্তু 

জনগণলকই র্টদ “জটি”-তদর টবরুলে দাাঁি কটরলয় তদওয়া র্ায় তাহলল সরকালরর কাজটি 

অতেন্ত সহজ হলয় র্ায়। একারলণ তাগুত হাটসনা তথলক শুরু কলর এলাকার আওয়ামী মাস্তান 

পর্যন্ত সবার মুলখ্ একই কথা, জনগণলক জটিবালদর টবরুলে এটগলয় আসলত হলব। তারা 

চালে জনগণলক তালদর পলে আনলত। 

আর মুজাটহটদলনর লেে থালক জনগণলক সরকালরর টবরুলে দাাঁি কটরলয় টদলত, তর্মনিা 

শাপলা চত্বলরর তেলত্র হলয়টছল। মুজাটহটদলনর লেে থালক সরকালরর সালথ জনগলণর দূরত্ব 

সৃটষ্ট করার, সরকার ও জনগলণর মলযে পারেটরক অটবশ্বাস সৃটষ্ট করার, টতক্ততা সৃটষ্ট 

করার। সরকারলক ইসলামটবলরাযী শটক্ত এবং মুজাটহটদনলক ইসলালমর পলে একমাত্র শটক্ত 

টহলসলব টচটত্রত করার। টকন্তু গুলশান হামলার পর টঠক এর উলটািা হলয়লছ। তর্খ্ালন 

সরকারলক জনটবটেন্ন করার দরকার টছল তসখ্ালন “জটিরা” বোপকভালব জনটবটেন্ন হলয় 

পিার আশঙ্কা তদখ্া টদলয়লছ। 
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তর্খ্ালন জনলগাষ্ঠীর মালঝ তমরুকরন করা দরকার টছল ইসলাম ও যমযটনরলপেতার প্রলে, 

তসখ্ালন তমরুকরন হলয় র্ালে সাযারণ জনগণ আর জটিলদর মলযে। অবশেই তাগুতী টমটিয়া 

এলত গুরুত্বপূণয ভূটমকা পালন করলছ, টকন্তু তালদর এরকম করািাই স্বাভাটবক। মুজাটহটদলনর 

দাটয়ত্ব হল এমন সুলর্াগ তাগুত ও তাগুতী টমটিয়ালক না তদওয়া। 

তর্মনিা অটভটজৎ টকংবা জুলহার্ টকংবা অনোনে ইসলামটবলদ্বেী ব্লগালরর হতোর তেলত্র হলয়লছ, 

টমটিয়ার তকান কথাই জনগণ টবশ্বাস কলর টন। এবং বোপকভালব জনগণ এ হামলা সমথযন 

কলরলছ। অনেটদলক এখ্ন জনগলণর মলযে ভয় কাজ করলছ। তর্খ্ালন মুজাটহটদলনর প্রটত েো 

টমটেত সমীহ ও টজহালদর প্রটত সমথযন বতটর হওয়া দরকার, তসখ্ালন বতটর হলে তীব্র 

আতঙ্ক। 

এমনটক তসাশোল টমটিয়ালত টনটিয় সমথযন তদওয়া “টজহাদপন্থী” তগাষ্ঠীর অলনলকও এ 

হামলার পর অগ্রপিাৎ টবলবচনা ছািাই সমাললাচনায় তমলত উলঠলছন। হািু কাাঁপাকাাঁটপ শুরু 

হলয় টগলয়লছ। এ র্টদ হয় টজহাদ টনলয় তলখ্াললটখ্ করা, টনলজলদর “টজহাটদ মানহালজর ভাই” 

– দাটব করালদর অবস্থা, র্ারা অন্তত তাটত্ত্বকভালব হললও টজহাদ সমথযন তদন, তাহলল সাযারণ 

মানুলের টক অবস্থা তা সহলজই অনুলময়। 

এ ভুখ্লে দীঘযলময়ালদ কাজ করার তেলত্র এটি অতেন্ত টবপদজনক একটি সমসো টহলসলব 

তদখ্া তদয়ার সম্ভাবনা পুলরাদলমই আলছ। 

লাভেটতর সমীকরণ – 
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ইটতমলযে আমরা আললাচনা কলরটছ এ অপালরশালন মূলত টনহত হলয়লছ ইিাটলয়ান ও 

জাপাটনজ কুিিার। ববটশ্বক টজহালদর তপ্রোপলি র্ার ততমন তকান মূলে তনই। পাশাপাটশ 

টচন্তা করুন উপমহালদলশর পুবযাঞ্চলল টজহাদী আলিাললনর সাটবযক টবলেেলণ এ হামলায় তর্সব 

িালগযি হতো করা হলয়লছ তালদর হতো করার জনে ৫ জন প্রটশটেত, এবং টনলবটদত প্রাণ 

ভাইলক কুরবানী করালত লাভেটতর টদক টদলয় এ অঞ্চললর টজহাটদ আলিাললনর দীঘযলময়ালদ 

টক লাভ হল, নাটক তলাকসান হল? 

আটম আবালরা বলটছ আটম এখ্ালন এ হামলার শার”ঈ ববযতা টনলয় প্রে তুলটছ না। এ ৫ 

ভাইলয়র আত্বতোগ টনলয়ও প্রে করটছ না। টজহালদর জনে তালদর কু্বরবানী তদওয়ার 

তর্ৌটক্তকতা টনলয়ও প্রে তুলটছ না। টজহালদর জনে ৫ জন তকন, ৫০,০০০ জন ভাইলক 

এলকর পর এক কু্বর’বানী করলত আমালদর তকান টদ্বযা তনই। 

টকন্তু আমালদর জনে, “কখ্ন, তকাথায়, তকন” – এ প্রেিা গুরুত্বপূণয। এ টবেয়টি অনুযাবন 

করা অতেন্ত গুরুত্বপূণয। টনছক টশলরানাম দখ্ল করা, অটস্তত্ব জানান তদওয়া, সরকারলক 

তবকায়দায় তিলা, টমটিয়ালত হাইপ সৃটষ্ট করা, টকংবা জনা টবলশক স্ট্র্োটিটজক ভালব মূলেহীন 

কাটির হতোর জনে ৫ জন মুজাটহলদর কু্বরবানীলক আমরা টজহাদী আলিাললনর টবচালর 

তলাকসান মলন কটর। র্টদও আল্লাহ চাইলল এ ৫জন বেটক্তগত ভালব আল্লাহর সালথ বেবসায় 

লাভবান হলয়লছন। 
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তদখু্ন ইয়ারমুলকর টদন, আল সাইিুল্লাহ মাসলুল খ্াটলদ রাটদ্বয়াল্লাহু আনহু প্রায় সমূ্পণয 

টসটরয়া দখ্ল কলর তিললটছললন। টকন্তু র্খ্ন টতটন তরামানলদর নতুন একটি বৃহদাকার বাটহনী 

আসলত তদখ্ললন, টতটন টবটজত অঞ্চল তছলি টদলয় মুসটলম বাটহনীলক টনলয় প্রায় ৩০০ 

টকললাটমিার দটেলন অবস্থান গ্রহন কলরন। অথচ শার’ঈ দৃটষ্টলকান তথলক তর্ টবটজত অঞ্চল 

টতটন তছলি টদলয়টছললন তা দ্বার আল-ইসলালম পটরণত হলয়টছল। খ্াটলদ রাটদ্বয়াল্লাহু আনহুর 

এ টসোন্ত সটঠক টছল, কারণ সামটরক তকৌশলগত টদক তথলক এ পদলেপ তনওয়ার দরকার 

টছল। 

পারলসের মাজুটসলদর টবরুলে আবু্দল্লাহ ইবন মারসাদ আস-সাকাটি র্খ্ন তসতুর দটি তকলি 

টদলয়টছললন, তখ্ন তার উলদ্দশে আপাতদৃটষ্টলত প্রশংসনীয় টছল। টতটন চাটেললন মুসটলম 

বাটহনী তর্ন তকান অবস্থালতই টপছু না হলি এবং টচৎকার কলর টতটন আহবান জানাটেললন, 

“তহ মুসটললমরা, জীবন দাও র্ার জনে জীবন টদলয়লছন ততামালদর তনতারা”। 

টকন্তু তার এ টসোলন্তর কারলণ অলনক মুসটলম নদীলত িুলব মৃতুে বরণ কলরন। মুসান্না ইবন 

হাটরসা রাটদ্বয়াল্লাহু আনহু এ কালজ এলতাই তক্রাযাটন্বত হলয়টছললন, তর্ টতটন আবু্দল্লাহলক 

শারীটরক ভালব আঘাত পর্যন্ত কলরটছললন। এবং আল মুসান্না রাটদ্বয়াল্লাহু আনহু টনলদযশ 

টদলয়টছলল তসতু তমরামত করার এবং তারপর মুসটলম বাটহনী টপছু হলিটছল। কারণ 

মুসটলমলদর জীবন অতেন্ত মূলেবান। তর্লকান কারলণই এ জীবলনর কু্বর’বানী তদওয়া র্ায় না। 
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উমর ইবনুল খ্াোব রাটদ্বয়াল্লাহু আনহু একারলণ কখ্নই এমন বেটক্তলক তনতৃত্ব টদলতন না র্ার 

মলযে ত্বরাপ্রবনতা টছল। কারণ এমন বেটক্ত র্লতাই সাহসী এবং শটক্তশালী তহাক না তকন তার 

কারলণ মুসটলমলদর জীবন অপ্রলয়াজলন হুমটকর সমু্মখ্ীন হবার সম্ভাবনা থালক। তাই উমার 

রাটদ্বয়াল্লাহ আনহু আবু উবাইদা আস-সাকাটিলক বললটছললন – “টসোন্ত গ্রহলন তািাহুলিা 

কলর না। তনতৃত্ব শুযুমাত্র তালকই মানায় তর্ টস্থতযী এবং তর্ জালন তকান সুলর্ালগর সদ্বেবহার 

করলত হয়।“ সাহসী হবার অথয তবপলরায়া হওয়া বা শুযুমাত্র ঝুাঁটক তনওয়া না। 

বতযমালন বাংলালদলশর তপ্রোপলি এ হামলার মাযেলম র্া পাবার আলছ (র্া ইটতপূলবয টবস্তাটরত 

আললাটচত হলয়লছ) আর র্া তনটতবাচক টদক আলছ, সব টকছুর টবলবচনায় ১৬ জন জাপাটন, 

ইিাটলয়ান, দুই জন মুরতাদ পুটলশ, একজন ভারতীয় এবং একজন বাংলালদশী-অোলমটরকান 

বদ্বত নাগটরক হতোর জনে ৫ জন ভাইলয়র কু্বরবানী সাটবযক টবলবচনালত লাভজনক সওদা 

বলল প্রতীয়মান হয় না। টবলশে কলর এ হামলার মূল িলািল র্খ্ন হয় টশলরানাম দখ্ল, 

অটস্তত্ব জানান তদওয়া এবং ব্রোটেং। 

সলবযাপটর আমরা মলন কটর জামাতুল বাগদাদীর ববটশ্বক অপালরশালনর তকৌশলগত টবলবচনায় 

তর্ মূল দুবযলতা ইটতপূলবয তদখ্া তগলছ তা এ হামলালতও টবদেমান টছল। আর তা হল উম্মাহর 

উেরলণর এ প্রলচষ্টায় সটহংসতার ভূটমকা সম্পলকয সটঠক যারণা না থাকা। সটহংসতা বা 

সন্ত্রাস – তর্ নালমই অটভটহত করা তহাক না তকন, এটি মূলত একটি উপকরন। সটহংসতা-
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সন্ত্রাস একটি উপকরন র্ার বেবহালরর মাযেলম আমরা টকছু রাজননটতক উলদ্দশে অজযন করলত 

চাই। আমালদর সটহংসতা টনছক সটহংসতার খ্াটতলর সটহংসতা না। 

বরং আমালদর সটহংসতা হল একটি টনটদযষ্ট সমীকরন তমলালনার জনে প্রলয়াজন একাটযক 

উপাদালনর মলযে একটি উপাদান। সটহংসতা বা সন্ত্রাস নামক এ উপাদানলক র্খ্ন প্রলয়াগ 

করা হলব তখ্ন আমরা তা প্রলয়াগ করলবা প্রবল ও বোপকভালব। আমরা র্খ্ন আঘাত করলবা 

তখ্ন তা হলব টেপ্র ও প্রচে। আমালদর সটহংসতা ও সন্ত্রালসর বেবহার শত্রুর মলন বোপক 

ভীটতর সঞ্চার করার জনেই। একজন মানুেলক অলনক ভালবই মারা র্ায়, টকন্তু চাপাটতর 

আঘালত মুখ্-মাথা টছন্ন টবটেন্ন হলয় র্াওয়ার তর্ সুদূরপ্রসারী মানটসক প্রভাব শত্রুর উপর 

আলছ তস টবলবচনালত অলপোকৃত দ্রুততর, কম ঝালমলার “পটরেন্ন-পেটত” বিুক 

বেবহালরর পটরবলতয আমরা চাপাটতলকই প্রাযানে তদলবা। এলেলত্র আমরা দুবযল মানুেলদর 

আলবগী টবলবচনা টনলয় টচটন্তত হলবা না। টকন্তু কখ্ন, তকাথায়, তকন, সটহংসতা ও সন্ত্রালসর 

প্রলয়াগ করা হলব তসটি সূে টবলবচনার টবেয়। 

টকন্তু জামাতুল বাগদাদী শুরু তথলকই সটহংসতার খ্াটতলর সন্ত্রাসলকই টনলজলদর নীটত টহলসলব 

টনলয়লছ, র্া তালদর টনতেনতুন অটভনব হতো পেটতর অসুস্থ টভটিও প্রকাশ করার বোপালর 

আসটক্ত তথলকই তবাঝা র্ায়। পাশাপাটশ তারা মালনর তুলনায় সংখ্ো, পুনরাবৃটের হার, টমটিয়া 

তশারলগাল, মলনালর্ালগর তকন্দ্রটবিু হওয়ালক অটযকতর গুরুত্ব টদলয় আসলছ। একটি আলেয়াে 

একজন ১০ বছলরর টশশু এবং একজন দশ বছলরর রু্েলেলত্রর অটভজ্ঞতা সম্পন্ন তর্াো, 
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উভলয়র হালতই টবপদজনক। টকন্তু দুজলনর অলের বেবহার আর তার িলািল এক হয় না। 

উভলয়র হালতই এ অলের েমতা থালক রক্ত ঝরালনার। দুজলনর হালত একই অে থাকললও 

দুজলনর অলের বেহালরর িলািল এক না। টশশুর এললাপাথাটর গুটলবেযন স্বল্পলময়ালদ প্রচে 

আতঙ্ক সৃটষ্ট করলত পারললও, দীঘযলময়ালদ সিলতা খু্ব কমই আলন। টকন্তু সটঠক টনশানায় 

সুদে টনশানাযারীর তছািা একটি গুটলও অলনক তেলত্র লেে অজযলন র্লথষ্ট হলত পালর। 

উপসংহারাঃ 

সংকীণয দলীয় অবস্থান তথলক ঘিনা প্রবালহর টবলেেণ করা প্রথমত না-ইনসাটি, এবং 

টদ্বতীয়ত তমৌটলক টচন্তাগত ভুল। এিা কখ্লনাই আল-ক্বা’ইদার অবস্থান না, এবং নীটত না। এ 

টজহাদলক আমরা উম্মাহর টজহাদ মলন কটর, আল-ক্বা’ইদার টজহাদ টকংবা টকছু টবলশে এটলি 

তেণীর মানুলের টজহাদ বলল মলন কটর না। আমালদর নীটতর সালথ র্া টমললব তার সবই টঠক, 

আর র্া টমললব না তার সবই ভুল এমন অবস্থান আল-ক্বাইদা কখ্লনাই গ্রহন কলর টন। র্টদ 

তকউ মলন কলর থালকন দলগত আনুগলতের টভটেলত হামলার টবলেেণ করা বা পর্যাললাচনা 

করা আল-ক্বা’ইদার নীটত, র্টদ তকউ মলন কলর আল-ক্বাইদা হামলা করলল তসিালক সমথযন 

করা আর অনে তকউ হামলা করলল তসিার টবলরাটযতা করা আল-ক্বা’ইদার নীটত, তলব তস 

আসলল আল-ক্বা’ইদালক টচনলত সেম হয় টন। হাকীমুল উম্মাহ শায়খ্ আইমান আল 

র্াওয়াটরটরর হাটির্াহুল্লাহ কথা পুনরাবৃটে কলর আমরা সকললকই মলন কটরলয় টদলত চাই – 
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“তহ মুজাটহটদনগণ! মলন রাখু্ন মহান আল্লাহর সামলন তকান বাগদাটদ, জাওলাটন টকংবা 

র্াওয়াটহটর আপনালদর হলয় জবাব তদলব না।“ 

সামটরক তকৌশলগত তর্ নীটত আমরা গ্রহন কলরটছ তসটি আমালদর ইজটতহাদ এবং আমালদর 

মলত তা সটঠক অবস্থালনর সবযাটযক টনকিবতযী। টকন্তু তার অথয এই না তর্, র্ারা আমালদর 

সালথ একমত হলব না, একমত না হওয়ার কারলণই তারা ভুল। বরং এটি এমন টবেয় 

তর্খ্ালন মতপাথযেলকর অবকাশ আলছ। 

একই সালথ আমরা এিাও মলন কটর টজহাদী অপালরশানগুললার তেলত্র, টবলশে কলর মুসটলম 

অযুেটেত ভূখ্েগুললালত চালালনা হামলাগুললার তেলত্র শুযুমাত্র শার’ঈ ববযতার টবেয়টি ছািাও 

অনোনে িোক্টরগুললা টবলবচনা করা সমান গুরুত্বপূণয। তর্মনিা শায়খ্ আটতয়াতুল্লাহ বলললছন – 

“টজহাদ একটি বেবসা শুরু করার মলতা।“ সবগুললা টদক টবলবচনার করার উপর এ বেবসার 

সািলে অলনকাংলশ টনভযর কলর। টবশ্ববোপী মুজাটহটদলনর প্রায় ছয় দশলক অটভজ্ঞতা তথলকই 

এ একই টশো পাওয়া র্ায়। অলনক তেলত্রই একটি হামলা ববয হলত পালর, টকন্তু হয়লতা ঐ 

হামলাটি ঐ মূহুলতযর জনে সবযাটযক উপরু্ক্ত না। উম্মাহর দৃটষ্টভটি, মলনাভাব আমালদর 

পছিীয় না হলতই পালর। টকন্তু তর্লহতু উম্মাহলক টনলয়ই আমালদর আল্লাহর ইোয় এটগলয় 

তর্লত হলব তাই উম্মাহর বাস্তবতালক স্বীকার কলরই আমালদর টহলসব করলত হলব। অনেথায় 

উম্মাহ তথলক টবটেন্ন হলয় র্াবার সম্ভাবনা থালক র্া সামটরক ও তকৌশলগত উভয়টদক টদলয় 

মুজাটহটদনলক দুবযল অবস্থালন তঠলল তদলব। 
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এ টচন্তাযারা ও উপলরাটল্লটখ্ত আললাচনার তপ্রটেলত গুলশান হামলার তেলত্র আমালদর অবস্থান 

হল এই তর্ ভটবেেলত এ যরলনর হামলার তেলত্র দীঘযলময়াদী তকৌশলগত টবলবচনার টদলক 

তজার তদওয়া উটচৎ। তর্ দুবযলতা গুললার কথা এখ্ালন আললাটচত হলয়লছ তসগুললার টদলক লেে 

রাখ্া উটচৎ। শুযুমাত্র সামটয়ক লাভ বা টমটিয়ার মলনালর্াগ এ ভূটমলত শারীয়াহ কালয়ম ও 

টহি টবজলয়র তর্ দীঘযলময়াদী কমযসূটচ তসলেলত্র তকান ভূটমকা রাখ্লব না। এবং গুলশান 

হামলার ভাললা টদকগুল সলত্ত্বও চূিান্ত ভালব এ যরলনর সামটয়ক লাভ ছািা তকান দীঘযলময়াদী 

সুিল পাওয়া র্ালব না বললই আমরা মলন কটর। ইটতমলযে আমরা তদলখ্টছ টকভালব উপরু্ক্ত 

সেমতা অজযন ও সমলয়র আলগ কালজর দ্রুত প্রসারলণর (Strategic Overreach) িলল 

তজএমটব-র শত্রুর আঘালত প্রটত টনলজলক উমুক্ত কলর টদলয়টছল। মু’টমন এক গতয তথলক 

দু’বার দংটশত হয় না। আর তাই এ দৃষ্টান্ত তথলক টশো তনওয়া এ ভূটমর মুজাটহটদলনর জনে 

আবশেক। ইনশা আল্লাহ এ ভূটমলক টঘলর তর্ পটরকল্পনা তা সামটয়ক তশারলগাল টকংবা টমিীয়া 

হাইপ বতটরর পটরকল্পনা না, বরং টবশ্ব মানটচত্র পটরবতযন কলর তদওয়ার পটরকল্পনা, এবং 

আমরা আল্লাহর ইোই তস ললেেই কাজ করটছ, এবং সিলতা শুযুমাত্র আল্লাহর পে 

তথলকই। 

সকল প্রশংসা টবশ্বজগলতর একেত্র অটযপটত আল্লাহর। সালাত ও সালাম বটেযত তহাক 

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص উপর, তার ملسو هيلع هللا ىلص পটরবালরর উপর এবং তার ملسو هيلع هللا ىلص সাহাবীগলণর উপর। 
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